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In totaal 10% meer ambtenaren ter versterking van de zwakke bestuurskracht 

Extra handjes voor Wijdemeren 
/Hans van Keken 

h.van.keken®hollandmediacombinatie.n1 

Wijdemeren *  Na de eerder aange-
kondigde 5,6 fte extra voor Beleid 
en Ontwikkeling (bouwplannen, 
duurzaamheid, gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen en Omge-
vingswet) wil Wij demeren ook 5,2 
fte voor zaken als dorpenbeleid, 
projectleiders civieltechniek en ver-
gunningen. In totaal zijn dat twaalf 
fulltime arbeidsplaatsen, op twee na 
vast. 
En dat op een totaal van nog geen 
120, een uitbreiding met meer dan 
tien procent, zo meldt het college bij 
de presentatie van de financiële 
plannen voor 2020 (kadernota). De 
burger hoeft er niet voor op te draai-
en, omdat deze structurele banen 
minder duur zijn dan de tijdelijke 
inhuur van personeel, waar in Wij-
demeren sprake van was, zo is de 
uitleg. De gemeentelijke belasting 
gaan volgend jaar dan ook niet ver- 

der omhoog dan de inflatie. 
De tijd is volgens het college rijp 
voor deze uitbreiding nu een fusie 
met Hilversum van de baan is. Inves-
teren in de eigen bestuurskracht is 
het devies. Dat houdt ook in dat 
wordt geïnvesteerd in het verbete-
ren van de deskundigheid van de 
medewerkers via scholing en oplei-
ding, om zo de dienstverlening te 
verbeteren. Eenmalig betekent dat 
een investering van acht ton, had de 
gemeenteraad al eerder beslist. Ook 
wordt, om de kwaliteit te verbete-
ren, voor zaken als de belastingen, 
salarisadministratie en financiën sa-
mengewerkt met buurgemeente 
Hilversum. Voor automatisering en 
ICT wordt samenwerking gezocht 
met Gooise Meren en Hilversum. 

Vergrijzing 

In de vooruitblik hoopt het college 
in elk geval een antwoord te vinden 
op de meer dan gemiddelde vergrij-
zing waar de dorpen last van heb-
ben. Dat heeft immers invloed op de 
voorzieningen en op de huisvesting. 

Daarom komt er een pilot met een 
wooncoach voor senioren, inclusief 
een premie voor mensen om verhui-
zen te stimuleren en een proef met 
compensatie van woonlasten van 

mantelzorgers. 
In de formatie moet ook plek komen 
voor twee dorpscoördinatoren, die 
als aanspreekpunt moeten zorgen 
voor korte lijntjes richting de inwo- 

ners, die de eigenheid van elke kern 
moeten helpen versterken en de be-
trokkenheid moeten vergroten, zo 
is de wens. 
Wat investeringen in Wijdemeren 
betreft, ook hier gaat er extra geld 
naar duurzaamheid, tot een ton 
meer in 2020 en vanaf 2022 jaarlijks 
40.000 euro. 

Burgerpanel 

De gemeente heeft de plannen voor 
komend jaar ook aan het lokale bur-
gerpanel voorgelegd. Opvallend 
daarbij is onder meer dat bijna de 
helft pleit voor meer betaalbare wo-
ningen voor starters, meer senioren-
woningen en sociale huurwonin-
gen. Het overgrote deel vindt dat 
woningen binnen de bebouwde 
kom of aan de rand ervan moeten 
komen. De wens voor seniorenflats 
staat daarbij bovenaan, blijkt uit de 
enquête. Overigens staat behoud 
van het groen bovenaan als het gaat 
om de vraag hoe Wijdemeren aan-
trekkelijk kan blijven voor jongeren 
en jonge gezinnen. 


